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H
a estat el pri-
mer a ocupar
el reforçat càr-
rec de presi-
dent del patro-
nat del Liceu,

fins ara honorífic i rotatori. Se li
encomanava captar mecenatge,
fer viable el projecte del Gran
Teatre. Però en el seu primermig
any demandat, el polític i empre-
sari Joaquim Molins (Barcelona,
1945) ha hagut d’apagar uns
quants focs. Havia d’executar un
parell d’ERO, el del setembre i el
que ara ha decidit avortar pel ju-
liol; havia de nomenar director ge-
neral, Roger Guasch; havia de fer
mans imànigues davant la retalla-
da institucional, però, amés, el di-
rector artístic, Joan Matabosch,
va anunciar la seva marxa, el di-
rector musical, Josep Pons, va fer
un crit d’alerta, i José Luis Basso
va dir que marxava a París.

S’esperava quan va acceptar
aquest càrrec no remunerat
que se li giraria tanta feina?
M’imaginava que la cosa no seria
senzilla, però estava més emboli-
cada del que em pensava, hi ha-
via un cert esgotament de tot. Un
any de vaques magres l’aguantes,
però el segon ja és pitjor, has cre-
mat part de les defenses; i ja en
feia cinc de seguits, amb undirec-
tor general molt gastat. Tot i així,
encara que sembli impossible, es-
tic molt agraït al patronat pel no-
menament,m’agrada aquesta res-
ponsabilitat. Es una institució
molt preuada a Catalunya. Jo des
demolt petit que hi venia,m’agra-
da molt cantar i sé el que signifi-
ca per a la societat, cosa que no
sempre ho entén la gent. Les ins-
titucions no el valoren prou i pot-
ser en part és culpa del Liceu.

No s’ha fet valorar?
Exacte. Les administracions han
de justificar els diners que donen i
nosaltres hem d’explicar a la gent
el que fem i per què interessa a la
ciutat tenir un teatre com aquest.

Tanmateix, vostè ha trigat
molt a parlar. Necessitava una
resposta més en ferm de les

administracions per fer-ho?
Estant tot obert no tenia cap notí-
cia per donar. Ara descanso, te-
nim un director general i un me-
canisme per nomenar l’artístic.

Se la creu, la nova predisposi-
ció de les administracions?
És una predisposició matisada.
Ells mateixos diuen que no hem
d’esperar la resposta només d’ells.
Necessitemmés impuls delsmece-
nes i dels estalvis interns, i sermés
eficients. És l’encàrrec que li hem
fet a Roger Guasch per als propers
tres mesos.

La xifra dels 45 milions d’eu-
ros de pressupost que s’han fi-
xat, és la brúixola d’un nou full
de ruta o un mínim establert?
És més una brúixola que una xi-
fra concreta. Per a aquest any,
amb 41 o 42 milions en tindríem
prou, perquè per desgràcia ja
hem fet l’ERO i la temporada se-
rà més barata. Val a dir que es di-
gereix bé aquest inici amb con-
certs. Tenen bona acollida, amb
ocupacions del 90%.

No li sembla que és el públic

que vol ser al costat del Liceu?
Ho sembla per l’actitud i els
aplaudiments, o també podríem
dir que elmodel no és tan inespe-
rat. Per a qui li agradamés el cant
que la posada en escena, el con-
cert té una part molt bonica.

Però és la segona temporada
consecutiva obrint amb con-
certs. Tot i que els cossos artís-
tics de Bayreuth eren una altra
cosa, no li sembla deslluït?
I van costar una fortuna, dit de

passada. El Liceu té l’avantatge
que els comportaments del pú-
blic van canviant i anem apre-
nent per on caminar. No ens en-
ganyem, la gent demana òpera.
Lluitaré amb totes les meves for-
ces perquè no s’hagi de repetir
un ERO: té un cost personalmas-
sa dur, particularment sobre una
gent la col·laboració de la qual és
fonamental per a la qualitat del
producte que fabriquem.

És un estat d’ànim.
Sí. D’aquí la decisió pressupostà-
ria. Vostè em pregunta si té molt
dewishful thinking: no és una es-
perança folla, està ben classifica-
da i podem dir que amb 1,5 o 2
milionsmés dels que tenimpodrí-
em evitar l’ERO del juliol i que
probablement arribarem als 45
milions a partir del 2014-15.

No hi hauria de contribuir
més l’Ajuntament de Barcelona,
atès que és una de les poques ad-
ministracions sanejades?
És qui compleix més en termes
de percentatge, ha passat del
10%al 14%, però ens donen elma-
teix. Si pugen és perquè baixen
els altres, la qual cosa no deixa de
ser un enganyabadocs pel Liceu.
L’Ajuntament diu que té un pac-
te amb la Generalitat a l’hora de
repartir-se responsabilitats. Bé,
jo no sé a qui li toca la del Liceu
però que vigilin perquè això no
va. Li hem de dir a l’Ajuntament
fins a quin punt la ciutat necessi-
ta aquest teatre. I que és molt
més fàcil mantenir una cosa que

ja existeix que crear-ne de noves.
Ha invertit al Born; ha posat

cincmilions alMuseude lesCul-
tures... Les prioritats sóndesen-
certades?
Dir que no tenen diners és molt
relatiu. Al final en tenen i fan polí-
tica a l’hora de fer unes coses i fer
menys en unes altres. El que puc
dir és que és difícil trobar en l’àm-

bit cultural un euromés ben adre-
çat que l’adreçat al Liceu, un tea-
tre capdavanter a nivell mundial
i difícil de substituir.

Quèesperende laOperaHou-
se Foundation, tenint en comp-
te que la New York City Opera
ha hagut de tancar per manca
de dos milions de dòlars?
S’han posat un objectiu ells ma-
teixos i fins a finals d’aquest any
no m’ho sabran dir. No és el mi-
llor moment, les fundacions als

Estats Units ho passen mala-
ment, i això que tenen una llei
molt més beneficiosa fiscalment.
És clar que les administracions
no poden el mateix any disminuir
les subvencions un 30%, afegir-
nos l’IVA, incrementar la pressió
fiscal, no canviar la llei de mece-
natge i voler que el mecenes ens
pagui. Si de debò volen substituir
la seva funció, que substitueixin
també els seus ingressos.

Abans de Guasch, altres can-
didats han rebutjat la direcció
per raons de sou, que deu vol-
tar els 120.000 euros, oi?
És el mateix que el de l’anterior
director general en elmoment de
la seva sortida. Sí, dels 50 candi-
dats, una dotzena no ha volgut
competir per això. I és queha des-
aparegut la variable, que és una
eina de gestió en l’empresa priva-
da en desús en la pública, i no hi
ha capacitat de blindar-se amb in-
demnització. Però hi ha l’atractiu
del servei públic.

Quines virtuts té Guasch?
Té una gran capacitat d’il·lusió,
està acostumat a treballar en sec-
tors on hi ha interlocució amb
l’Administració. I potser no ha
tractat amb artistes però sí amb
metges, on també influeix l’estat
d’ànim. I sap buscar l’eficiència
d’aquest tipus de institucions.

Hi ha qui tem que tendeixi a
resoldre amb privatitzacions i
fusions... Que el Liceu de tots
acabi de nou en mans privades.
No sé si seria dolent això. Te 160
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